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 إ ن إذلس عل ثـاىل حنمسٍ ووس خـني ابعل ثـاىل ووس خلفٍص وهـوذ ابعل ثـاىل من رشور أ هفس يا

 فال ُادي هل،ومن سُئات أ ؾٌلًيا  من هيسٍ ظل ثـاىل فال مضي هل ومن ًضَي 

هل إ ال ظل وحسٍ ال رشًم هل وأ شِس أ ن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل   وأ شِس أ ن ال إ 

  أ ما تـسمث  

 ابب إل حضَة 

 " ُشٍ أ حضَة عل"وتلوهل وجتة ابًيشرويه س ية مؤنسة 

 أ هوإع إًسنن حمكِا : س ية مؤنسة فذىون يف مصثحة أ فضي وأ ؿىل 

شإ ًـين أ ن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل وإػة ؿَهيا وحصص ؿَهيا  .ُو

شإ ؾيس إدلِور أ ًضا: ُشإ ؾيسان مـارش إحلياتةل أ هنا س ية  ،ُو
 .: فذجة ؿىل من مـَوأ ما ؾيس إال مام أ يب حٌَفة فا هنا وإحدة ؿىل ذوي إًُسار 

جياب إملصء ؿىل هفسَ ومجِور أ ُي إًـمل أ هنا س ية مؤنسة وإملشُة ال اب   ،وال جتة إ 

 حضى إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل جىخشني أ مَحني أ كصهني ذحبٌِل تَسٍ :"حلسًر أ وس 

  مذفق ؿَََ "ومسى ونرب 

 روإٍ أ محس وأ تو دإود وإًرتمشي  من أ مذَ وال جتة ل هَ ضىل ظل ؿَََ وسمل حضى معن مل ًضح   

ظل ؿَََ وسمل أ سلط ؿىل إًياس لكِم إل حضَة  ُشإ دًَي ؿىل أ ن إًييب ضىل، من حسًر خاجص

 معن مل ًضح من أ مذَ" أ هَ ضىل ظل ؿَََ وسمل حضى وكال إال مام أ تو حٌَفة يف " ،فب ضححت س ية

  ي معن مل ًب ثوإ تـس!، أ ما تلِة إل ؾوإم فىِف ًضح  أ ي يف ُشإ إًـام 

 من مادة إًفلَ  ةثـامٌإحملارضة إً 
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 : وإزلًَي إل كوى يف ذضل

ٌل من ذوي إًُسار-روى ؾن أ يب جىص ومعص أ هنٌل اكان ال ًضحَان  ام  ؾن أ ٌَُِل   -ُو

 . ملا فهيا من فضي ؾؼميخمافة أ ن ٍصى ذضل وإحدا ًىن ٍىٍص حصوِا مؽ إًلسرة 

 اكن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل ٌسن ٌَياس وأ حِاان ًؼن تـظ إًياس أ هنا وإحدة 

 ، ًَـمل إًياس أ هنا ًُست وإحدةفاكن ًخـمس تـظ إًطحاتة حصك ُشإ إل مص 

وإًطحاتة أ ًضا محَوإ إًويح  فلس حـي ظل ؾز وخي إًدرشًؽ يف ؾِس إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل

  " ؿََنك ثسًيت وس ية إخلَفاء إًصإشسٍن"وتَلٍو ٌَياس فلال إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل:

 مهنم من إًس ية فِشإ دًَي ؿىل أ ن إخلَفاء إًصإشسٍن من تـسٍ ًوحضون ٌَياس ما فات

  .ل هنم اكهوإ إًساتلني إ ىل إال سالم وأ فِم إًياس ملصإد ظل ؾز وخي 

 .وأ ي يشء من إملحاحات وإحة ابًيشرسًر "من هشر أ ن ًعَؽ ظل فََعـَ"وجتة ابًيشر حل

 ني إًِسىَأ و عل ل ن ذضل ًلذيض إال جياب نخـ  "ُشٍ أ حضَة"وتلوهل  

 فِي جتة؟ إشرتى ُسي وكال" ُشٍ أ حضَة" خشص

 مفلطس الكمَ :إًالكم ال ًخضح فَِ إًوحوب وهلول : إ ن اكن ًلطس إًيشر 

 " أ هشر ُشٍ أ حضَة" 

نفِىون هشرإ   اكن مبـىن إال ددار فال ٍىون وإحدا ؿَََ مل ًيو  هشرإ و وإحدا، وإ 

  .تيُذَأ ي ُشٍ أ حضَة عل، فلك ُشإ ًـخرب فَِ أ  و) عل(  ًُس فهيا إ جياب ) ُشٍ أ حضَة( مفجصد إًلول

ذإ إش   ال شـار رتإُا تًِة إل حضَة وحدت اكًِسي ابوتَ كال إًشافـي وكال ماضل إ 

ال ابًيشر   وإًصإحج أ هنا ال جتة إ 

 من إكدسي ًوم إدلـة قسي إجلياتة "وإل فضي إال تي فاًحلص فاًلمن حلسًر أ يب ٍُصصة مصفوؿا 

 إًثاهَة فك منا كصب تلصةمث رإح يف إًساؿة إل وىل فك منا كصب تسهةومن رإح يف إًساؿة 

تي(، مذفق ؿَََ "ومن رإح يف إًساؿة إًثاًثة فك منا كصب نخشا أ كصن   تسهة) إ 
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 كًصحا من ساؿة، وإًساؿة ُيا إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل ًلطس هبا إًوكت 

 ساؿات أ و أ نرث كََال سمت ما تني رشوق إًشمس إ ىل وكت إًؼِص جتسٍ ثلًصحا ست فَو ك  

 فٌَل ًلسم إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل إًست ساؿات إل وىل فذجس أ هنا ثلًصحا ساؿة 

 من تـس إًفجص ـس  فذ   –فامللطود ابًساؿة إل وىل ما تـس إًرشوق وكِي من تـس إًفجص 

  -أ و تـس إًرشوق ؿىل ذالف 

 :هلود نٌل أ فىت أ حس إملـارصٍن فال ًضحي تسخاخة مثال وال :  وال جتزىء من كري ُشٍ إًثالزة

 فال حضَة ذحب، وال أ دري من أ ٍن أ ىت هبشإ إًالكم، تب هَ ًو دفؽ ماال تًِة إل حضَة حىون أ حضَة

 حضَة حيصم تَـِا،ًلًوون مثال: إؾخرٍب ابؾِا وهلول ال ًطح تَـِا فال   

 وإؾخحارإت : وهلول ُشإ جرشًؽ وإسددسإهل تب ش َاء أ دصىؾن إًفلري وهَالخرٍب ًلًوون نشضل إؾ  

  طي   إؾخرٍب ضىل!ؾن خشص مل ً  ، فِي ًطح مثال أ ن أ كول فِشإ إ حصإم يف رشع ظل ؾز وخي 

حٌلع أ ُي إًـمل  لكَ هبشإ إًشلك ٍىون إًرشع  ابالؾخحار، فِشٍ إًفذوى ضاةل ال جيوز إل ذش هبا اب 

 فال حضَة التس أ ن حىون من إًحلص أ و إال تي أ و إًلمن

 ظل ؿىل ما رزكِم من هبمية إل هـام { ًلوهل ثـاىل } ًَشهصوإ إمس 

 . وإًلمن وإًحلص إال تي ًـين إل هـام فهبمية

 : ؾيَ أ ي ًسذي يف إًثوإب وجتزىء إًشاة ؾن إًوإحس وؾن أ ُي تُذَ وؾَاهل

  .فك هنم حضوإونشضل أ ُي تُذَ ًسذَون يف إًثوإب 

 ًلول أ يب أ ًوب اكن إًصخي يف ؾِس إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل ًضحي ابًشاة ؾيَ 

عـمون حىت ثحاىه إًياس فطار نٌل حصى   روإٍ إجن ماخَ وإًرتمشي وحصحَ وؾن أ ُي تُذَ فِب لكون ًو

 وإ ًـُشون مـَسوإء اكه لكمة ) أ ُي إًحُت ( ًسذي فهيا أ والدٍ إملزتوحون وكري إملزتوخني

 لك من دذي من أ ُي إًحُت من أ والدٍ دذَوإ فَِ،  ،ذارج إًحُتيف إًحُت أ و  
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 ل ن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل حضى ؾن فاظمة واكهت مزتوخة 

  .إملزتوخني وكري إملزتوخنيأ ن ًضحي ؾن أ والدٍ فسل ذضل أ هَ جيوز ٌَصخي 

و كول إدلِورًحلصة ؾن س حـة حلسًر خاجص إًساتق وجتزىء إًحسهة وإ   .ُو

  .إًضب ن يه إخلصفان: جيزىء من إًضب ن ماهل هطف س يةوأ كي ما 

 مسـت رسول ظل ضىل ظل ؿَََ وسمل ًلول هـم أ و هـمت إل حضَة  :"ًلول أ يب ٍُصصة 

   ) ضـَف( روإٍ أ محس وإًرتمشي "إجلشع من إًضب ن

 ،مذفق ؿَََ "ويف حسًر ؾلدة جن ؿامص فلَت ايرسول ظل أ ضاتين خشع كال حض تَ

 من إخلصفان  تَف س خة أ شِصإجلشع ُو إشلي  

 .ًوىن ُياك ؿالمات أ دصى ًـصفِا أ ُي إخلربة يف جس يني إحلَوإانت :وًـصف تيوم إًطوف ؿىل ػٍِص 

 كاهل إخلصيق

ال مس ية فا ن ؾز ؿََنك فاذحبوإ إجلشع من إًضب ن :"ومن إملـز ماهل س ية حلسًر  روإٍ  "ال ثشحبوإ إ 

ا س يةأ ي إملس ية إًيت  -ويف ما ثويف مٌَ إًثًِةوؾن جماشؽ مصفوؿا إ ن إجلشع ث   ،مسمل وكرٍي    -معُص

و محمول ؿىل خشع إًضب ن ملا ثلسم  .روإٍ أ تو دإود وإجن ماخَ ُو

 ومن إًحلص وإجلاموس ماهل سًذان ومن إال تي ماهل مخس س يني ملا س حق 

 شِور ،إملـز = س ية ، إًحلص وإجلاموس= سًذان( 6فِىون ابًرتثُة ) إًضب ن = 

  .وال ٌس خحة حىون أ هىثوال فصق يف إل حضَة تني إشلهص وإل هىث وال ٌشرتط فهيا أ ن  

ه ة ًِا( وإًحرتإء   ) إًيت مل خيَق ًِا كصون( اءوجتزىء إدلم   اميوإخليص وإحل ) ال ذ 

ذإ اكن دون هطف إل ذن أ حزأ  وهطفا وما ذَق تال أ ذن أ و ذُة هطف إ    ًَخَ أ و أ ذهَ ٌَـموم أ ما إ 

 أ ي أ نرث من هطف إل ذن  :وفوكَ ال جيزىء  ) ؿىل إًلول إًطحَح(ؿىل إمللسمفلط جيزىء 

ذإ ذُة جيُو  زىء مهنا اكًلعؽ وأ ما إًرشم فِجزىء ًوو خاوز إًيطفىشإ إخلصق إ 

ُ ة   .أ ما إًرشم ُو إًشق و موحود أ ضهل ومل ًـس موحودإ إًفصق تني إًرشم وإًلعؽ: إًلعؽ ذ 
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روإٍ حضى رسول ظل ضىل ظل ؿَََ وسمل جىخشني أ مَحني موحوءٍن دطَني  رإفؽ كال :"وؾن أ يب 

دم دطَدَِ ،أ محس   إملوحوء : ُو إشلي ر 

 أ ما إشلي ال جيزيء

ٌل  إملصض وال تٌُة ال تٌُة تطاُر  إًـور تب ن إخنسفت ؾَهنا وال كامئة إًـَيني مؽ ذُاب إ 

 َق مش َا مؽ حصَحةوال جعفاء ويه إًًِزةل إًيت ال مخ فهيا وال ؾصخاء ال ثع 

  )ولكمة تني  أ ي ػاُص(

أ رتؽ ال جتوز يف إل ضايح إًـورإء إًحني ؾورُا وإملًصضة إًحني مصضِا  "حلسًر إًربإء جن ؿازب مصفوؿا

 ،روإٍ إرلسة وحصحَ إًرتمشي "وإًـصخاء إًحني ضَـِا وإًىسرية ويف ًفغ وإًـجفاء إًيت ال ثيلي

 ،إخنسفت ؾَهنا وذُحت فٌص ؿىل ُشٍ إل رتـة إًياكطة إٌَحمإًيت  وإًـورإء إًحني ؾورُا يه 

  -ابًلِاس -وكس يا ؿَهيا ما يف مـياُا ويف إٍهنيي ؾن إًـورإء ثيخَِ ؿىل إًـمَاء

 : ل هنا كاًحا هتزل ومتوت من إجلوعول ن إًـمى مييؽ مش هيا مؽ رفِلهتا ومشارنهتا يف إًـَف

  فهيا ؾَةل هنا ال حصى ماكن إل لك ومؽ إال ٌُلل س َىون  

 وال ُامتء ويه إًيت ذُحت زياايُا من أ ضَِا ًيلطِا ول هنا يف مـىن إًـجفاء  

 كاؿسة هممة: ُي هلف ؿىل إًيطوص يف ؾَوب إل حضَة أ م وس خـمي إًلِاس؟ُيا 

إدذَف إًـٌَلء يف ُشٍ إًلاؿسة فَو أ معَيا إًلِاس يف هطوص ؾَوب إل حضَة س َرصج أ ش َاء نثرية  

ىون من   ،يف ضَقإل مصإض إًيت جش حَ ما هص ؿَََ إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل ٍو

  ـظ إًـٌَلء كاًوإ ال، فاًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل هص ؿىل أ رتؽ أ س حاب هلف ؿَهياتو  

 َ شسًس هلُس ؿَََ فلط، وما ٌش هبَ ش ح

 ،إًيت ال جس خعَؽ أ ن ثب لك وكاس ُيا إًِامتء إًيت ذُحت زياايُا ؿىل إًـجفاء

 إًطحَح أ ن إًِامتء ًُست من إًـَوب. إ إًلِاس حصَح؟فِي ُش 
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 وال ؾطٌلء ويه ما إىىرس كالف كصهنا كِاسا ؿىل إًـضحاء

ن اكن مـياُا ؾضحاء إًلصنال هص فهيا  ُي إًـضحاء فهيا هص؟   إ 

ووال ديص جم    ما كعؽ ذهٍص وأ هثِاٍ حوب ُو

 تلِت إخلطَة تـس موهتا وحوءوء أ ن إملوإًفصق تني إجملحوب وإملوح 

فـهل إال وسان ابحلَوإن حىت ٌسمن    .أ ما إجملحوب كعؽ إخلطَة ًو

و   ؿًل ريض ظل ؾيَ هنيى رسول ظل ما ذُة أ نرث أ ذهنا أ و كصهنا حلسًروال ؾضحاء ُو

 جزايدة ًفغ إًلصن ُشإ إحلسًر مٌىص" ضىل ظل ؿَََ وسمل أ ن ًضحى تب ؾضة إل ذن وإًلصن

 ،ل ذنفِو حصَح تَفغ إ 

 ،فلكمة إًـضحاء ًو أ رإد هبا ؾضحاء إل ذن ففهيا هص ًوو أ رإد ؾضحاء إًلصن فاًيص فَِ مٌىص 

و ؾضحاء إل ذن َـَوبٌ فامللطود أ ن ًضاف  ، أ ي ملعوع أ نرث من هطف إل ذن إل رتـة هص زإئس ُو

ذن إًـطٌلء ويه ما إىىرس كالف كصهنا ال هص فهيا  إ 

 يف ؾضحاء إًلصن.ل ن إًيص ورد يف ؾضحاء إل ذن ًوُس  

 وإًيطوص إًيت وردت ورد فهيا مخسة ؾَوب : إملًصضة إًحني مصضِا، إًـورإء إًحني ؾورُا،

 ،وإًلِاس ؿَهيا ٍىون ضَلا فال هخوسؽ،ؾضحاء إل ذنإًـصخاء إًحني ؾصهجا، إًـجفاء 

 فاملًصضة ًسذي فهيا لك أ هوإع إملصض وملعوؿة إًلسم ثسذي يف إًـصخاء..وكري ذضل مما ٌش حَ 

 مليطوصإ

 فطي يف سنن إل ضايح

 ُياك ظًصلة مس يوهة شلحب إل حضَة: وٌسن حنص إال تي كامئة مـلوةل ًسُا إًُرسى 

ياك فصق تني إشلحب وإًيحص ،ٌسن حنٍص فاال تي   : ُو

 أ ن ًلعؽ ؾصكا موحودإ حتت إًطسر فوق الكلك إال تي، إًيحص 

 ، إملصيء مؽ إًودخنيُو كعؽ  إشلحب أ ما 
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 فٌَلذإ ٌسن يف إال تي إًيحص وٌسن يف إًحلص إشلحب؟

طـة ؿىل إال وسان أ ن ًضجـَ فِشحبَ فاضعصت إًـصب أ ن ثيحص إال تي ل ن إال تي ًِا ؾيفوإن وكوة ً 

 ،زلِي إحلصنة فَو وكؽ ال ٌس خعَؽ إًلِامإًحلص فَِا كوة شسًسة خبالف ًـسم كسرهتم ؿَهيا 

 ثلؽ.ال جس خعَؽ أ ن جتصي ومن مث  حىتشلإ ٌسن حنص إال تي مؽ رتط ًسُا إًُرسى  

 ،ًلوهل ثـاىل } فاذهصوإ إمس ظل ؿَهيا ضوإف { أ ي كِاما حاكٍ إًحزاري ؾن إجن ؾحاس 

ا فلال إتـهثا كِاما س ية محم   س ضىل ظل ؿَََ وسملوؾن إجن معص أ هَ أ ىت رخي كس أ انخ تسهخَ ًيحُص

شإ أ رفق ابال تي، مذفق ؿَََ   .ُو

 وذحب إًحلص وإًلمن ؿىل حٌهبا إل ٌرس موهجة إ ىل إًلدةل إس خححَ ماضل وإًشافـي ًلوهل ثـاىل 

  تَسٍ مذفق ؿَََ حضى إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل جىخشني ذحبٌِلإ ن ظل ًب مصمك أ ن ثشحبوإ تلصة {،} 

ىرب وًلول إٌَِم ُشإ مٌم وضل حلسًر  ي حني حيصكسم   وٌ   ضىل عل  أ ن إًييب خاجصًسٍ ابًفـي ٍو

  روإٍ أ تو دإودؿَََ وسمل ذحب ًوم إًـَس نخشني وفَِ كال ثسم ظل وظل أ نرب إٌَِم ُشإ مٌم وضل 

 :" فطي   ًصتم وإحنص"كال ثـاىل،  وأ ول وكت إشلحب من تـس أ س حق ضالة إًـَس ابًحسل

وسان أ ن ًيحص ًىن أ ي ضالة؟   أ س حق ضالة يف إًحسل فب ول ضالة ثًهتيي يف إًحسل جيوز ًال 

"  كال رسول ظل ضىل ظل ؿَََ وسمل ًوم إًيحص من اكن ذحب كدي إًطالة فََـس :حلسًر أ وس كال 

 ومن ذحب تـس إًطالة فلس مت وسىَ وأ ضاب س ية إملسَمني"وٌَحزاري "

ا ملن مل ًطي    فال جتزىء كدي ذضل ملا ثلسم  أ و كسُر

ا كاهل يف إًاكيف   .ول ن كري أ ُي إملرص ثـشر يف حلِم إؾخحار حلِلة إًطالة فاؾخرب كسُر

اكهت إل ؾَاد ثلام يف إملرص ) إًحسل إًىدرية( وإل ؾصإب اكهوإ يف أ ظصإف إملسًية فال ثلام ضالة إًـَس 

مام.  ل هَ ال ًوخس ؾيسمه إ 

َ  ال وتَ كال إًشافـي ل ن إٌََي دإذي يف مسة إشلحب وٌس متص وكت إشلحب هنارإ ًو

  وإملشُة أ هَ جيوز ابٌََي وإٍهنار.  وكال إخلصيق ال جيوز ًَال
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شهصوإ إمس ظل يف أ ايم مـَومات ؿىل ما رزكِم من هبمية إل هـام  ًلوهل ثـاىل } ًُشِسوإ مٌافؽ هلم ًو

و كول ماضل   فلكوإ مهنا وأ ظـموإ إًحائس إًفلري { ُو

دص اثين أ ايم إًدرشًق كال إال مام أ محس أ ايم إًيحص زالزة ؾن مخسة من أ حصاب رسول ظل ضىل إ ىل أ  

ظل ؿَََ وسمل أ ي معص وإتيَ وإجن ؾحاس وأ يب ٍُصصة وأ وس وال خماًف هلم إ ال روإًة ؾن ؿًل ريض 

 جيوز ول هَ ضىل ظل ؿَََ وسمل هنيى ؾن إدذار حلوم إل ضايح فوق زالث مذفق ؿَََ فال ،ظل ؾيَ

 إشلحب يف وكت ال جيوز إال دذار فَِ 

 ُشإ إحلسًر مًسوخ اكن يف ابدئ إل مور مميوع أ ن ًسدص أ حس إٌَحم أ نرث من زالزة أ ايم 

ذن إحلسًر إشلي ًـمتس ؿَََ  ووسخ ُشإ إل مص تـس ذضل مفن أ رإد أ ن ًسدص فََسدص فِشإ خائز، إ 

ن أ ايم إًدرشًق ثدساوى فال ًفصق تني ًوم و  ًوم فاًصإحج أ هَ ًًهتيي مؽ أ ول أ ايم مًسوخ، مث إ 

ًهتيي إشلحب ًحسأ  إًدرشًق)  (مؽ قصوب مشس إًثاًر ؾرش من ذي إحلجةتـس ضالة إًـَس ًو

 فا ن فات إًوكت كىض إًوإحة ل هَ وحة ذحبَ فمل ٌسلط تفوإت وكذَ 

 نٌل ًو ذحبِا يف وكهتا ومل ًفصكِا حىت دصج 

 ،كس فاثت ال ًلضهياو ًو اكن ؾيسٍ أ حضَة مس خححة :  وسلط إًخعوع ل هَ س ية فات حمَِا

  وحتسة ضسكة ًوُست أ حضَة، أ ما ًو اكهت إل حضَة وإحدة فِلضهيا إًس ية إًلادمة  

 إًخعوع ًلوهل ثـاىل } فلكوإ مهنا { وأ كي أ حوإل إل مص الاس خححاب وسن هل إل لك من ُسًَ

  :وكال خاجص نيا ال هب لك من تسهيا فوق زالث فصدص ًيا إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل فلال  

 روإٍ إًحزاري "وحزودان لكوإ وحزودوإ فب لكيا"

 ُسًَ وإملس خحة أ لك إًُسري حلسًر خاجص أ ن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل أ رشك ؿََا يف 

  روإٍ أ محس ومسملَا من مصكِا كال مث أ مص من لك تسهة تحضـة جفـَت يف كسر فب الك مهنا ورشاب حس    

 أ ي ٌس خحة أ ن ًب لك من أ حضَخَ ًوو اكهت وإحدة: وأ حضَخَ ًوو وإحدة

 ، فَو أ ن إًصخي هشر أ حضَة  فِجوز هل أ ن ًب لك مهنا، فهيا إ شارة إ ىل إخلالف إًلوي "ًوو"ولكمة  
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ياك فصق  : وشرص كال أ ان هشرت أ ن أ ذحب ُشإ إخلصوف يف إًـَس  تني هشر إل حضَة وهشر إشلحبُو

 : ُي هشرثَ أ حضَة أ و ذحبا عل؟فٌلول هل التس من الاس خوضاح 

 فا ن كال أ ان هشرثَ أ حضَة هلول هل جيوز أ ن ثب لك مهنا، أ ما ًو كال هشرت أ ن أ ذحبِا وأ وزؾِا عل 

 وإًفصق أ هَ هشر يف إل ول أ ن ٍىون أ حضَة مفجصد ذحبِا وفاء ابًيشر ،فال جيوز هل أ ن ًب لك مهنا 

ا ذحبا عل فِيي تـَسة ؾن إل حضَة ولكِا التس أ ن ختصج تـس ذضل ثوزع نٌل ثوزع إل حضَة،    أ ما ًو هشُر

ًلول زوابن ذحب رسول ظل ضىل ظل ؿَََ وسمل أ حضَخَ مث كال ايزوابن أ ضَح يل حلم ُشٍ فمل  - عل

فسل ؿىل أ ن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل أ لك من ، ـمَ مٌَ حىت كسم إملسًية روإٍ أ محس ومسملأ زل أ ظ

 أ حضَخَ

 :وجيوز من دم إملخـة وإًلصإن

ذن إًِسي إًخعوع جيوز إل لك مٌَ وإل حضَة أ ًضا ودم إٍمتخؽ وإًلصإن و إًِسي إشلي ًشحبَ إًلارن  -إ  ُو

    -وإملمتخؽ ًوم إًيحص

 ؿائشة إحلجهص ؿَََ ل ن أ زوإج إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل متخـن مـَ يف جحة إًودإع وأ دذَت  

  مذفق ؿََََ مث ذحب إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل ؾهنن إًحلص فب لكن من حلوهما ؿىل إًـمصة فطارت كاره 

 إمس إٌَحمؿَََ  لؽًأ ي أ ن إًوإحة يف إًطسكة ما: وجية أ ن ًخطسق تب كي ما ًلؽ ؿَََ إمس إٌَحم

 ،، أ ما إملس خحة فذوزًؽ إًثَركسر ما ٌ ش حؽ إال وسان ؿىل إًفلصإء ثيشء من إل حضَة فِخطسق

  ًوو أ ن خشطا خبَال مثال ثطسق ؿىل فلري تلسر ما ٌش حـَ فِيا ال ًب مث. 

 إًلاهؽ ُو إًسائي،  -:ًلوهل ثـاىل } فلكوإ مهنا وأ ظـموإ إًلاهؽ وإملـرت {  

لفـصض خوإملـرت ُو من ً    وػاُص إل مص إًوحوب كاهل يف إًرشح   -ضل ًخـعََ ًو

ظـامَ اكًوإحة يف نفارة  وًـخرب متََم إًفلري فال ٍىفي إ 
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 ما جيزئ فَِ إال ظـام : إٍمتََم أ كوى إال ظـام فذىون إًلاؿسة ما إًفصق تني إال ظـام وإٍمتََم؟

كَيا وإحة إٍمتََم ًوو ، ، فَو كَيا إًوإحة إال ظـام فَو مَىذَ سلط إًوإحةجيزئ فَِ إٍمتََم

و إٍمتََم، ل هَ ًو مطل س َب لك إًعـام، أ ما ًو أ ظـمخَ فصمبا ال ميخَىِا فاال ظـام ال ٌسلط إًوإحة  .ُو

ل هَ مل  خشص ذحب أ حضَة وكال سب هجز ظـاما ٌَفلصإء هٍومية، فِي جتزئ؟ ال جتزئ ثوضَح أ نرث: 

ميخَىِا، أ و خشص س َزتوج يف إًـَس فلال سب معي إل حضَة ٍومية، ال جيزئَ، وحىت خيصج من إال مث 

و ما ٍىفي ال ش حاع فلري      فدشضل ٍىون سلط ؾيَ إًوحوب. ،ؿَََ أ ن ًخطسق تب كي يشء ُو

وإًس ية أ ن ًب لك من أ حضَخَ زَهثا وهيسي زَهثا وًخطسق تثَهثا حلسًر إجن ؾحاس مصفوؿا يف إل حضَة 

عـم فلصإء خريإهَ إًثَر وًخطسق ؿىل إًسؤإل تثَر"كال  عـم أ ُي تُذَ إًثَر ًو كال إحلافغ  "ًو

إًوػائف هل كال إًش َخ إل ًحاين مل أ كف ؿَََ وؾزإٍ إجن كسإمة إ ىل ، أ تو موىس ُشإ حسًر حسن

ة: وحس يَ  ، وحىت ًو ُشإ إل ثص ضـَف فذىفي إلً 

إًسائي وإملـرت إشلي ًخـصض ضل ًخـعََ ظـموإ إًلاهؽ وإملـرت { وإًلاهؽ ًولوهل ثـاىل } فلكوإ مهنا وأ    

و كول إجن معص وإجن مسـود  ومل ًـصف هلٌل خماًف  فشهص زالزة فِيحلي أ ن ثلسم تُهنم أ زالاث ُو

 ًوو فلريإ ـعيفاشلي ٌسلط إًوإحة أ ن ً، َر س ية ًوُس وإحدافاًخثَ من إًطحاتة، 

ا وخسلُا وال ًـعي إجلازر تب حصثَ مهنا شُئا ًلول ؿًل أ مصين  وحيصم تَؽ يشء مهنا حىت من شـُص

 رسول ظل ضىل ظل ؿَََ وسمل أ ن أ كوم ؿىل تسهة وأ ن أ كسم خَودُا وخالًِا وال أ ؾعي إجلازر

 مذفق ؿَََ "ؾيسان حنن هـعََ من"مهنا شُئا وكال  

 .وإجلازر ًب ذش أ حٍص إجلالل: إل حشاء إزلإذََة.

 ال جيوز تَـِا،  ُي جيوز تَؽ خَود إل ضايح؟تَؽ خَود إل ضايح مسب ةل ٌسب ل فهيا إًىثري، 

 ًوىن ُي جيوز ٌَفلري أ ن ًب ذشُا فِحَـِا؟ هـم جيوز ل هَ إمذَىِا.

 ، تُامن جيوز ٌَفلري أ و وهَهل أ ن ًخِؽ مهنا، أ ًضا ال جيوز ٌصلإحب أ ن ًخِؽ مهنا يشء وال وهَي إشلإحب
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ـَات إخلرًية إًيت ثخوىل ؾن إًفلصإء مطاحلِم فذجمؽ هلم الكء إًفلصإء يف ُشٍ إل ايم ؟ إدل من مه و 

مام وهَي ؾن إًفلصإء يف كدظ أ موإل  إًزهوإت وإًطسكات وثلسمِا ؿَهيم، فب ضححَت وهَةل ؾهنم اكال 

ا، رمغ أ ن إًفلص  منا ُو ثوهَي مضين ابل فـال إًيت ثفـَِا إًزاكة وكرُي إء مل ًولكوإ إدلـَة ثوهَال رصحيا إ 

 ُشٍ إدلـَات حبلوق إًفلصإء، فِجوز ٌَجمـَة أ ن ثب ذش ُشٍ إجلَود وثخِـِا ملطاحل إًفلصإء 

 ل هنم ال ًًذفـون هبشٍ إجلَود. دطوضا أ ن إًفلصإء ًوإفلون ؿىل ذضل

ٍهيا هفسَوهل إؾعاٍؤ ضسكة أ و ُسًة زلدوهل يف    إًـموم ول هَ ابرشُا واتكت إ 

س يادٍ حِس  "ال ثـط يف حزإرهتا شُئا مهنا"وملفِوم حسًر    كال أ محس إ 

ذإ دذي إًـرش حصم ؿىل من ًضحي أ و ً   ى ؾيَ أ ذش يشء من شـٍص أ و ػفٍص إ ىل إشلحب ضح  وإ 

ذإ دذي إًـرش وإرإد أ حسمك أ   :"حلسًر أ م سَمة أ ن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل كال  ًضحي نإ 

 روإٍ مسمل "فال ًب ذش من شـٍص وال من أ ػفاٍر شُئا حىت ًضحي 

 حيصم ؿَََ أ ن ًب ذش من شـٍص أ و ػفٍص تلصوب مشس أ دص ًوم من ذي إًلـسة حىت إشلحب. 

ى ؾيَ"وإحلسًر وإحض فمين ًضحي وكال إحلياتةل"   ومه أ ُي إًحُت  أ و ً ضح 

 مبجصد هَة إملضحي، مفن إشرتك يف إًثوإب إشرتك يف مجَؽ إل حاكم. ل هنم أ ذشوإ حنك إملضحي

 ال، ل هَ س َشحب هل فلط، و ً ضحى ؾيَ ملطود هبا أ ُي إًحُت ُي إحلنك جيصي ؿىل إًوهَي؟

 .إشلٍن ٌشرتهون مـَ يف إل حص 

حٌلؿا تي ٌس خلفص ظل ثـاىل  .ويف روإًة هل وال من ثرشثَ فا ن فـي فال فسًة ؿَََ إ 

 إحلياتةل ذالفا ٌَجمِور وكول إحلياتةل ُو إًصإحج ل ن إزلًَي إًطارف هل ضـَفُشإ كول 

 وٌسن إحلَق تـسٍ كال أ محس ُو ؿىل ما فـي إجن معص ثـؼامي شلضل إًَوم
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  فطي يف إًـلِلة

ؾن إحلسن وإحلسني وفـهل  ويه س ية يف حق إل ب ًوو مـرسإ ل هَ ضىل ظل ؿَََ وسمل ؾقم 

َية تـلِلذَ روإٍ إرلسة وحصحَ إًرتمشي   أ حصاتَ وكال ضىل ظل ؿَََ وسمل لك كالم ُر

ذإ مل ٍىن ؾيسٍ ما ًـق فاس خلصض رحوت   أ ن خيَف ظل ؿَََ ل هَ أ حِا س ية:وكال أ محس إ 

حادإت ـ مَؽ إً وظل ؾز وخي ًحارك ملن أ حِا إًسنن فاًس ية ؾحادة وظل ؾز وخي حية أ ن ًـحس ب  

ا من إًربنة  ، والتس من إًخَلن من إًسنن أ وال فب حِاان إًياس ثًىس تـظ إًسنن فا حِاُؤ

 وشاب وخس إملس ئول ؾن إملسجس ًلَق ابتَ فور إىهتاء ضالة إًفجص فعَة مٌَ،ؾن ظًصق إًـٌَلء

 ُو من ًخوىل إ كالق إملسجس تـس إًفجص ًَجَس خَسة إًرشوق  أ ن ٍىون 

لصأ ون إًلصأ ن إؾخاد إًياس ذضلومصة ثَو إل دصى    وهبشإ ٍىون كس أ حِا إًس ية جيَسون يف إملسجس ًو

 ، ًـق ؾن هفسَوكال ؾعاء  زل إفا ن نرب ومل ًـق ؾيَ فلال أ محس ذضل ؿىل إًو 

و إًصإحج و ضلري ًـق ؾن هفسَ حني ٍىرب ُو ق ؾيَ ُو   ًو أ ن خشطا مل ًـ 

 هفسَ تـس إل رتـني.ففي حسًر أ وس أ ن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل ؾق ؾن 

 مذاكفئخان فـن إًلالم شااتن وؾن إجلاًرة شاة حلسًر ؿائشة مصفوؿا ؾن إًلالم شااتن

شإ كول إل نرث واكن إجن معص ًلول شاة شاة روإٍ أ محس وإًرتمشي وحصحَوؾن إجلاًرة شاة    ُو

، روإٍ أ تو دإود حلسًر إجن ؾحاس أ ن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل ؾق ؾن إحلسن وإحلسني نخشا نخشا  

شٍ مسب ةل هممة خسإ يف إً : وال جتزىء تسهة وتلصة إ ال اكمةل  ، شاثني ؾق ثشاة مفن مل جيس  ـلِلةُو

 ) موضوع( هص ؿَََ حلسًر أ وس مصفوؿا ًـق ؾيَ من إال تي وإًحلص وإًلمن روإٍ إًعربإين،

 وجيوز الاشرتإك  مسب ةل ذالفِة تني أ ُي إًـمل وإدلِور مييؽ ذضل ُي جيوز الاشرتإك يف إًـلِلة؟

 فِيي من ابب إزلماء  وكال إًشافـي الاشرتإك يف إًـلِلة اكالشرتإك يف إل حضَة، يف إل حضَة

 فسإء ًِشإ إًصخي س جصأ س فمل ٍصد دًَال أ ن ُشإ إًصأ س وأ ما هوهنا أ ن رأ  ،اء لكِا أ حاكهما وإحسةوإزلم
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ن فِم من إل دةل َية ( مفا إملاهؽ أ ن حىون رأ س إًحلصة ثس حـة أ رؤسوإ  ورأ س إًحسهة   ذضل ) أ هَ ُر

 ثس حـة أ رؤس ؟ رمغ أ ن إًرشع أ ؾعى هل ُشإ إل مص،

  يف إًوزل حـني  حؽ يف إًحًت وس   ول إًشافـي أ هَ جيوز أ ن ٌشارك يف إًـلِلة ثس   فاًصإحج ك 

 ما ورد تَ إزلًَي وإًس ية ذالف ذضلًوىن ًُس ُشإ ُو إل فضي، ل ن 

شإ ؿىل سخِي إل فضََة.   فاًس ية أ ن ًـق ؾن إًحًت ثشاة وإًوزل ثشاثني، ُو

  "فَِ ذالفا حلسًر مسصة مصفوؿاوإًس ية ذحبِا يف ساتؽ ًوم والدثَ كال يف إًرشح ال هـمل  

َية تـلِلذَ ثشحب ؾيَ ًوم ساتـَ ٌوسمى فَِ وحيَق رأ سَ   روإٍ إرلسة وحصحَ إًرتمشي "لك كالم ُر

فا ن فات ففي أ رتـة ؾرش فا ن فات إ حسى وؾرشٍن حلسًر جًصسة ؾن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل 

  ، وحصحَ إل ًحاين يف حصَح إجلامؽضـَفوؾرشٍن كال يف إًـلِلة ثشحب ًس حؽ ول رتؽ ؾرشة وال حسى

 وال ثـخرب إل ساتَؽ تـس ذضل فِـق أ ي ًوم أ رإد ل هَ كس حتلق سخهبا 

ٍوىىٍص سائص أ ُي إًـمل و أ    -اكن إملرشهون ًفـَون ذضل -وهٍص ًعزَ من دهما  هُص

  روإٍ أ تو دإود "أ ُصكوإ ؾيَ دما وأ مِعوإ ؾيَ إل ذىًلوهل ضىل ظل ؿَََ وسمل " 

نيا هَعخ رأ س إًطيب تسم إًـلِلة فٌَل خاء إال سالم نيا هَعزَ  " وروى أ تو دإود أ ًضا ؾن جًصسة

 "جزؾفصإن

سمي ماكن ًسيم  منا إًصوإًة ٌو سيم فلال أ تو دإود ومه ٌُلم إ   فب ما من روى ًو

 ونشإ كال إال مام أ محس ما أ رإٍ إ ال دعب   

كامة يف إًُرسى ًلول أ يب رإفؽ رأ ًت رسول ظل وٌسن إل ذإن يف أ ذن إملوًود إٍميىن حني  ًوزل وإال 

)حسن( ضىل ظل ؿَََ وسمل أ ذن يف أ ذن إحلسني حني وزلثَ فاظمة ابًطالة روإٍ أ محس وكرٍي 

 7711 جصمق حس يَ إًش َخ إل ًحاين يف إال روإء

مل ثرضٍ  ُرسىوأ كام يف إً  من وزل فب ذن يف أ ذهَ إٍميىنن إًس ين ؾن إحلسن جن ؿًل مصفوؿا "وروى إج

كامة، ) موضوع(  ًـين إًلًصية  "أ م إًطحَان  . فـىل حتسني إحلسًر ٌسن إل ذإن يف إٍميىن دون إال 
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و مضف إًيشء ووضـَ يف مف إًطيبوٌسن إًخحيَم ًوم والدثَ:  ًَلوى ؿىل  ؛طيؽ ذضل ٌَطيب ً و  ُو

متصن ؿَََ ًََ ابًطحَان فاكن إل لك ٍو  رب  ك ؿَهيم وحييىِم ً  ، واكن إًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل ًؤىت إ 

سمى فٌَِ و  خطسق توزهَ فضة ٌو  سن أ ن حيَق رأ س إًلالم يف إًَوم إًساتؽ ًو

سمى ، وحيَق رأ سَ   يف إًَوم إًساتؽ : ًـق ؾيَ، ٌو

يا مسب ةل:  رأ س إًلالم فلط  كال إحلياتةل وإًشافـَة أ هَ ُي حيَق رأ س إًطيب فلط أ م إجلاًرة أ ًضا؟ُو

 ، فِة ؿىل أ هَ رأ س إًلالم وإجلاًرة كِاسا ؿىل تلِة إل حاكموإملاًىِة وإحلي 

سمى وحَق إًصأ س ًسذي وكال إال مام ماضل: ال هفصق تني إًلالم وإجلاًرة من إًوالدة  ل هَ ًـق ؾيَ ٌو

 ًرة ثسذي فَِ، فَِ ل هَ حسًر وإحس، فٌَلذإ فصكٌا! فاًصإحج أ ن إجلا

ذإ تَلت أ ما مٌؽ ذضل ثسخة أ ن إملصأ ة حيصم ؿَهيا حَق رأ سِا،  ،هلول أ ن ُشٍ إل حاكم جتصي ؿَهيا إ 

  فاًييب ضىل ظل ؿَََ وسمل كال يف إحلسًر " أ ًُصلوإ ؾيَ دما وأ مِعوإ ؾيَ إل ذى"

شإ ًسذي فَِ إجلاًرة    .ًـين رأ سَ ُو

حَلي رأ سَ حل   سًر مسصة إًساتق وكال ضىل ظل ؿَََ وسمل ًفاظمة ملا وزلت إحلسن إ 

  روإٍ أ محسوثطسيق توزن شـٍص فضة ؿىل إملسانني 

مام ماضل أ ن فاظمة ملا فـَت ذضل ابحلسن وإحلسني  و  ورد ثس يس مصسي يف إملوظب  ًال 

 .يف إحلنك ًوىن ُشإ إًس يس مصسي فسل ذضل أ ن إملصأ ة ثسذي إتًهتا فـَخَ أ ًضا تب م لكثوم

 وأ حة إل سٌلء ؾحس ظل وؾحس إًصمحن 

 وحتصم إًدسمَة تـحس كري ظل وـحس إًييب وؾحس إملس َح 

 كال إجن حزم إثفلوإ ؿىل حتصمي لك إمس مـحس ًلري ظل وـحس إًـزى وؾحس ُحي وؾحس معص 

 كاهل يف إًفصوع وؾحس إًىـحة حاشا ؾحس إملعَة 

منا إمس معَق  ىل إًخـحَسل هَ ًُس إسٌل ؿ  منا ؾحس إملس َح وؾحس إًىـحة و.. فَِ ش هبةوإ   إ 
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ولك إمس فَِ ثفرمي أ و ثـؼمي  وحىٍص حبصب وٌسار ومدارك ومفَح وذري ورسور وحنوُا كال إًلايض

 ُو فال ٍىون وال جنَحا وال أ فَح فا هم ثلول أ مث حلسًر مسصة مصفوؿا ال جسم كالمم ٌسارإ وال رابحا

 ول هَ رمبا اكن ظًصلا إ ىل إًدشاؤم  روإٍ مسملفِلول ال 

ة إجلشمي مصفوؿا جسموإ تب سٌلء إل هخِاء إحلسًر  روإٍ أ محس وال تب س تب سٌلء إملالئىة وإل هخِاء حلسًر ُو

وكال إجن إًلامس ؾن ماضل مسـت أ ُي مىة ًلًوون مامن أ ُي تُت فهيم إمس محمس إ ال رزكوإ ورزق 

 .ذريإ 

وم مجـة  ن إثفق وكت ؾلِلة وأ حضَة أ حزأ ت إ حسإٌُل ؾن إل دصى نٌل ًو إثفق ًوم ؾَس ًو  وإ 

 فاكدسي ل حسٌُل ونشإ ذحب ممتخؽ أ و كارن ًوم إًيحص شاة فذجزىء ؾن إًِسي إًوإحة وإل حضَة 

 وٌس خحة أ ن ًفطَِا ؾؼاما وال ٍىرس ؾؼاهما ثفاؤال ثسالمة أ ؾضائَ

 " ضـَف ٍىرس ًِا ؾؼم ثعحخ خسوال وال"ويف حسًر ؿائشة  

عـم وًخطسق وال جسن إًفصؿة ذحب أ ول وزل إًياكة وال إًـخرية ذتَحة رحة   ب لك ًو  ًو

صوي فهيا شُئا هَ اكن ًشحب إًـخرية ٍو  كال يف إًرشح ُشإ كول ؿٌَلء إل مطار سوى إجن سرٍين فا 

يا حسًر أ يب ٍُصصة مصفوؿا ال فصع وال ؾخرية مذفق ؿَََ   ًو

ان وإملصإد ابخلربحيصمان وال ٍى وال  حلسًر معصو جن إحلارث أ هَ ًلى  ، هفي هوهنٌل س ية ال إٍهنييُص

 رسول ظل ضىل ظل ؿَََ وسمل يف جحة إًودإع كال فلال رخي ايرسول ظل إًفصإئؽ وإًـخائص

 كال من شاء مل ًفصع ومن شاء ؿرت ومن شاء مل ًـرت يف إًلمن إل حضَة روإٍ أ محس وإًًسايئ 

ياك  ه.أ                            . "حق إًفصع:"  إجلامؽ حصَح يف  إل ًحاين إًش َخ حصحَ حسًر ُو

 

 هبشإ ىىون أ هنَيا إًحاب

 أ كول كويل ُشإ وأ س خلفص ظل يل ًونك  

 وإذلس عل رب إًـاملني


